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Apresentação 

Neste romance, um homem e uma mulher – Vicente e Maria 
Luís (Kowalevsky) – cruzam-se ocasionalmente numa festa em 
casa da narradora; ele, professor de História Contemporânea, 
temporariamente separado, a terminar um livro, de partida para um 
semestre de aulas no Rio de Janeiro; ela, artista plástica. Usa como 
nome artístico o estranho apelido encontrado em cartas de família à 
beira do lixo, numa mudança.
Apaixonam-se. Mas Maria Luís é seropositiva. Não fi cam juntos.
No Brasil, na PUC, Vicente encontra um colega que possui “de 
verdade” o nome Kowalevsky, de origem judaica. Será este que o leva a 
pesquisar a origem do nome, a raiz e o rumo do nome. Imiscui-se nesse 
mundo e será a partir dessa investigação que chega à sua fonte: um 
refugiado polaco – Iossef  – terá saído de Danzig, chegado a Inglaterra, 
daí aos Açores e dos Açores ao Brasil. Em S. Miguel vive uma paixão 
que só o fulgor da terra e o presságio das fumarolas expelem. Só depois 
da sua morte o passado será revelado.
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Excerto
Espalhou pelo corpo o leite, perfumado, e sentada 
ao espelho penteou o cabelo, passou nos lábios 
uma cor suave, mais brilho do que outra coisa, um 
gloss rosado. Depois, estendeu-se e entre almofadas 
acabaria por adormecer. Quase a meio da noite, já 
dormia, se bem que o coração velasse ainda e o seu 
jardim húmido empolgado ardia. Pela madrugada, 
David chegou, estaria cansado da demora, dos 
sucessivos atrasos, ansioso por saber dela, por saber 

ao certo se ela lá estaria. Pediu ao empregado que 
largasse a mala à porta. Entrou com cautela, noite 
silenciosa, apenas uma luz fraca, de presença, foco 
suave. Ansioso, coração pulando na boca. Maria 
Luís sentiu. Riu, riu alto, correram-lhe as lágrimas, 
chamou-o, deu--lhe de beber, e mesmo sedento e 
cansado, amaram-se como bichos, e foi bom. O dia 
primeiro.

Até para o ano 
em Jerusalém
Maria da Conceição 
Caleiro

A Companhia das Ilhas apresenta
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Maria da Conceição Caleiro

Nasceu e vive em Lisboa. 
Concluiu em 1989 o mestrado em Literatura e 
Cultura Portuguesas na Universidade Nova de Lis-
boa com a dissertação Estudo de Clarice Lispector. 
Leccionou Língua, Literatura e Cultura Portugue-
sas em Clermont-Ferrand e em Paris III. Entre 
1998 e 2003, trabalhou como assessora no Instituto 
Português do Livro e Bibliotecas. No âmbito da 
promoção da leitura, desenvolveu com a Culturgest 
uma série de debates, além de ter lançado o projeto 
Comunidades de Leitores, do qual foi moderadora 
nas livrarias Buchholz e Eterno Retorno.
Escreve regularmente em jornais e revistas: Coló-
quio/Letras, LER, Egoísta e sobretudo no suplemento 

“Ípsilon” do jornal Público, onde há muito faz crítica 
literária de vários géneros e autores Realizou na 
RDP, antena 2, o programa A Biblioteca de.
Textos literários, da sua autoria, podem encontrar-
se publicados em diversas editoras independentes 
(revistas Cão Celeste, Piolho). Em 2009, estreou-se no 
romance, com a publicação de O Cão das Ilhas (ed.  
Sextante), que obteve o prémio PEN Clube Portu-
guês para Primeira Obra publicada em 2009. Em 
2014, edita um conto Too Much (Alambique). Ambos 
aplaudidos pela imprensa.

Leituras, notas críticas

Um livro são múltiplos caminhos: leva a outros livros, leva a sítios 
que abrem para outros sítios, a pessoas que encontramos pela 
primeira vez e que falam uma língua que julgamos reconhecer, às 
vezes leva a uma árvore que sempre olhámos mas nunca vimos, 
ou a casas ou países onde nunca vivemos mas aos quais nos 
sentimos regressar: um livro é pois um construtor de teias que, ao 
contrário de todas as outras, não nos prendem, antes nos liber-
tam, levando-nos a integrar novos corpos no seu corpo movediço, 
novas paisagens nas paisagens que nos dá, novas alegrias e tragé-
dias nas alegrias e tragédias que descreve: um livro está sempre a 
ser completado, no entanto está sempre incompleto.
Gostaria de falar um pouco da teia que este livro me teceu:
(...)
Os pingos vermelhos do refresco de groselha no linho branco do 
vestido de Maria Luís, contra-imagem dos cogumelos vermelhos 
sarapintados de branco que enchem o atelier da escultora, reme-
tem para o percurso do sangue doente: o sangue dos portadores 
do vírus da sida, o sangue maléfi co dos judeus (e Maria Luís con-
centra nela estas duas qualidades. Sangue contaminado. E falo 
de contaminação de não de contágio, porque a contaminação é 
insidiosa e críptica e o contágio, brutal e fanérico.
De uma imagem a outra, o percurso de uma contaminação. 
(...)
- o sangue judeu pode contaminar a pureza do sangue ariano.
- o comunismo-bolchevismo pode contaminar as democracias 
ocidentais.
- a sida pode contaminar toda a gente.

A Europa das pátrias contra um povo apátrida, que se move 
atravessando fronteiras, e que no imaginário europeu sempre se 
movimentou numa espécie de sangue descontrolado.
O marxismo que apela à unidade os trabalhadores, indiferen-
te a países e etnias, procurando uma nova identidade. Daí a 

assimilação conceptual do judaísmo ao comunismo na retórica 
nazi.
A sida que se propaga sem nos apercebermos e que, também ela, 
atravessa classes, países e continentes.
Nestes três casos estamos perante uma propagação viral. E os 
contaminados são excluídos e denunciados. É desta exclusão e 
desta denúncia que trata este livro, história de vingança travestida 
de história de amor.
(...)
Maria Luís seropositiva e judia vive o medo e o desamparo desta 
condição. Esse medo e esse desamparo distorcem a sua relação 
com os outros, transformando-a numa espécie de animal sacrifi -
cial, num quase-obecto, sujeito às fl utuações de um querer alheio, 
gerador de uma viagem lábil que tem como terra de chegada e 
de realização do amor, Jerusalém, cidade instável sacrilegamente 
impura, onde misturam palestinianos e israelitas. Cidade à beira 
da defl agração. E nela o reencontro de duas pessoas que julgam 
amar-se quando só partilham abandonos, duas pessoas exiladas, 
não de uma pátria, de uma comunidade ou de uma crença, mas 
da ideia que de si tinham construído.
 Até para o ano em Jerusalém é uma metáfora do século XX, um século 
que gerou revoluções e genocídios, segundo Hobsbawn, a maior 
guerra civil europeia de sempre. E no centro a escuridão irradian-
te da Shoa. (...)
A história de Maria Luís e de David é também uma história de 
desamparo que os leva numa espécie de peregrinatio ad loca infecta, 
de Lisboa aos Açores, ao Brasil, à memória de um tempo alemão 
passado, mas tão presente. Para estes dois toda a terra é uma 
expulsão: a Europa expulsa os judeus, os Açores expulsam o exila-
do, o Brasil acolhe, integrando, assimilando, isto é, expulsando 
cada um da sua identidade, esbatendo quase todas as diferenças. 
(...)
Maria Luís e David não sabem que a terra mítica do encontro, 
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Jerusalém, é uma terra provisória, ou melhor, impossível, que o 
leite e o mel só correm nos textos. E que é neles que muitas vezes 
se renasce. 
Como diz Derrida em Donner la Mort, «a Europa sofre de não 
assumir a responsabilidade, quer dizer, a memória da sua história 
como história da responsabilidade.»
Até para o ano em Jerusalém é também um texto contra uma Europa 
que esqueceu, transformando o Holocausto, a guerra fria e a sida 
em temas de discussão académica, esquecendo que as tragédias só 
verdadeiramente nos questionam enquanto o seu núcleo obscuro 
permanecer de certo modo inabordável. A explicação pode ter o 
efeito perverso de uma desculpabilização. De uma desfi guração. 

[Rui Nunes: excertos da apresentação feita no dia 8 de Maio de 2015 na 
FNAC/Chiado com Gonçalo M. Tavares, leituras de Cláudia Jardim, 
Natália Luiza, Paulo Lages e Pedro Zegre Penim.]

•

Permitam-me que comece por agradecer, do fundo do coração, a 
generosidade do convite da Maria da Conceição Caleiro, amiga 
que muito estimo e admiro, para estar aqui hoje convosco (sem 
estar fi sicamente, por razões profi ssionais inultrapassáveis) na 
apresentação deste seu Até Para o Ano em Jerusalém, numa bonita 
edição da Companhia das Ilhas. É, pois, com muita alegria que 
me associo a este evento, neste sítio particular da nossa cidade de 
Ponta Delgada. Agradeço também a amabilidade de, na minha 
ausência, darem voz a este texto simples – um pouco à vol d’oiseau, 
como combinei com a São – mas sentido. 
Ora, da bonita história deste livro (e porque nunca tive jeito 
para spoiler) não direi muito mais do que aquilo que adiantam as 
sinopses disponíveis para consulta. Aliás, fi carei voluntariamente 
aquém dessas informações, para que podeis entrar na história 
com aquela liberdade e aquela alegria muito especiais de quem 
tudo tem para descobrir no desbravar das páginas. Digo-vos ape-
nas estarmos perante uma história onde várias vidas se cruzam: a 
de Vicente (Professor de História Contemporânea) e a de Maria 
Luís (Escultora), que se conhecem numa festa e que, aparente-
mente, se apaixonam, ainda que de forma muito atribulada e 
com factos e episódios que se intrometem entre eles de modo 
lancinante. E depois uma história outra, que, sendo paralela, em 
tudo confl ui para esta primeira: a busca de um nome e a reconsti-
tuição de uma família, na senda de um amor resgatado da Histó-
ria e que será, afi nal, a grande chave para tudo. E, a este respeito, 
mais não digo. Avancem, sem temor, por estas páginas dentro!
Falar-vos-ei antes daquilo que fui sentindo nas entrelinhas, dos 
vários tons em que, pela minha leitura, este livro se compõe, dos 
fi os subtis que o tecem. 
E aí começo por dizer, desde já, que é um livro cheio de amor 
dentro, um livro sobre a busca incessante do amor, quer num 
sentido mais palpável, mais presente, mais iminente, quer num 
sentido mais histórico, da reconstrução desse amor quase perdido 
no tempo (a partir, como vos disse, da busca de um nome, do 
percurso de uma carta e da história de uma família que atravessa 
a guerra e o inominável horror do holocausto).

Essa presença do amor, nas suas facetas multiformes, é-nos dada 
sob formas muito claras, assim que nos abeiramos desta obra: 
desde logo, nas várias dedicatórias, todas elas atravessadas por 
um imenso amor, mas também na escolha, mal abrimos o livro, 
da imagem do asteroide Eros, que devemos ler de imediato como 
uma espécie de pré-aviso para aquilo que nos espera.
E depois há essa bela frase, esse belo verso cantado por Vinicio 
Capossela – que cosa è l’amore – que atravessa todo o livro, que se 
intromete entre nós e a leitura, que fecha capítulos, que nos fi ca a 
retinir na memória e que podia ter sido (como, aliás, diz a própria 
São numa breve entrevista que encontrei no blogue «Novos 
Livros») o título do livro. Ou que podemos ler, na verdade, como 
o seu refrão: Que cosa è l’amore. 
Nesta busca imensa (das histórias impressionantes que a nossa 
História comum encerra), o leitor passa pelo Brasil, por Lisboa, 
desembarca nos Açores. Deixem que me detenha por breves 
instantes, não inocentemente, nesta bela passagem (ou paragem), 
onde facilmente reconhecemos cheiros, nomes, caras conhecidas, 
amigos vários, sítios muito amados (pela autora e, atrevo-me a 
afi rmar, por todos nós aqui presentes). 
Mas este livro está, em boa verdade, pleno de Mundo. E, enquan-
to deambulamos, de página em página, vamos ouvindo várias 
músicas, cruzamo-nos com outros bons amigos (um pouco ao 
jeito de Mesa de Amigos, de Pedro da Silveira): com a Adriana Cal-
canhoto (apenas sentida, logo na p. 14, com a sua música Cariocas: 
«Ninguém gosta de sinal fechado (…) Vamos comer Caetano»), 
com a magnífi ca Nico, com Vinício Capossela (uma presença 
constante neste livro), com Moody Blues, com Zeca Baleiro e até 
com uma canção de embalar judaica que diz, numa tradução que 
encontrei nos meandros cibernéticos, esta coisa tão bonita: «With 
love do I call you Mother / Tired eyes, your hand is frail, / You 
have a golden heart, / And every child understands this». 
Mas também com a poesia impressionante de Rajzel Zychlinski, 
poeta judia polaca que atravessou os vários horrores do século 
XX: «E os paraísos (estavam) despidos e vazios / todos os paraí-
sos / Deus escondia a Sua face».
Devo dizer que o achei um livro de leitura pouco facilitada, com 
um movimento às vezes difícil de acompanhar, com diálogos 
rápidos e repleto de referências, cheio de um swing muito parti-
cular, mas – ou talvez por isso, precisamente – com uma enorme 
carga imagética (veja-se, por exemplo, o episódio da Festa de 
Purim, onde se recita o livro de Esther e que visualizamos como 
se lá estivéssemos). Mas também um livro com apontamentos 
de um lirismo notável, de que deixo apenas um exemplo muito 
breve, quase telegráfi co, mas na minha opinião ilustrativo desse 
dedo poético com que a São nos presenteia: “as mãos esvaziadas 
nos bolsos” (p. 156). Uma frase que, não tenho uma mão cheia 
de palavras, diz tudo sobre a força (ou a falta dela) de ser ter, nos 
bolsos, “mãos esvaziadas”.
Termino com uma frase que, de repente, se desprende da leitura, 
quando nos vamos aproximando do fi nal, e que se nos impõe – 
pelo menos a mim, por nela ter sentido, de imediato, que o livro 
cabia por completo: “Mas lá na ilha tudo foi mais ao íntimo, a 
fundo no frente a frente, naquela entonação mais doce da língua, 
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se bem que obsessivamente na busca de uma história perdida, de 
uma trama de amor que de tão grande desviou a vida daqueles 
dois. Que eu nem cheguei a conhecer.” 
Aqui está, portanto, a ilha (e com ela os outros lugares que estas 
personagens habitam), a busca do amor, as pontas que é preciso ir 
conciliando para reconstruir a história – para que, nessa recons-
trução, quem sabe, possamos encontrar a resposta derradeira 
para a cabal pergunta (deste livro e da vida): Che cosa è l’amore?   
Muito obrigada. Parabéns, São. Parabéns, Carlos.

[ Renata Correia Botelho, texto de apresentação de Até para o ano em 
Jerusalém, lido por Leonor Sampaio da Silva, em Ponta Delgada, 
Sinagoga, em 28 de Maio de 2015]

•

O SER QUE HABITAMOS

Iossef  Kowalevsky, esse, embarcaria por Inglaterra, aí encontrou ajuda, judeus portu-
gueses, parece, mas resistiu a fi car. Imaginava a Palestina talvez, impossível na altura, 
ou o Sul, mais a sul ainda.
Maria da Conceição Caleiro, Até para o ano em Jerusalém

Poderemos falar de referenciais internacionais na literatura por-
tuguesa não como novidade, mas como um recurso temático que 
hoje parece cada vez mais natural a toda uma geração que cres-
ceu ou chegou à maturidade no novo mundo da globalização, fei-
ta realidade através de todos os meios de comunicação imaginá-
veis, com a internet a oferecer a visita imediata e em tempo real 
a quase todos os recantos do mundo e circunstâncias de pequeno 
ou grande alcance. Saul Bellow escreveria um seus romances mais 
apreciados e lembrados de fundo parcialmente africano, sem o 
autor alguma vez ter visitado o continente, e a crítica ressentiu-se 
desse facto, apontando-o logo como uma das falhas que passari-
am mais tarde a ser denominadas como politicamente incorretas, 
sem que isso, mesmo assim, desfi zesse a grandeza um livro hoje 
canónico no mundo anglo-saxónico. A verdade é que a arte tem 
os seus protocolos muito próprios, e hoje os escritores não só têm 
as imagens históricas do passado e dos seus dias em sua frente a 
cada instante, como se tornou impossível pensar a nossa rua re-
tirada desse vasto contexto planetário. Por outro lado, quando se 
escreve sobre o nosso torrão natal poderemos encontrar as raízes 
que se estendem por territórios longínquos, ligações de sorte e 
sangue a outros que connosco pisaram terra comum, que con-
nosco beijaram a vida e choraram a morte. A qualquer momento 
no decorrer das coisas, o aparecimento de uma única pessoa ou 
acontecimento poderá despoletar a imaginação, ou mais ainda 
a revisão da história, a memória do que permanecia afundado 
no tempo esquecido, a rede interligada a tudo que pensávamos 
improvável ou impossível. Até para o ano em Jerusalém, o romance 
de Maria da Conceição Caleiro, publicado há poucos dias, é essa 
curiosa teia de enredos e tragédias humanas, que começam na 
Polónia em 1939, e acabam em Lisboa, no Brasil e nos Açores. 
Não há mais ilhas no sentido etimológico do termo – a Histó-
ria chega inevitavelmente pelo mar e pelo ar, os seres humanos 

carregam consigo passado, presente e futuro, e tudo (nos) acon-
tece para além de línguas faladas ou encontros pré-destinados, 
de religiões identitárias, de vontades sociais ou noções culturais. 
Os judeus estão nas ilhas açorianas desde o início, e em números 
muito superiores ao que uma ou duas famílias contemporâneas 
mais conhecidas entre nós fariam supor. A Segunda Guerra Mun-
dial fez com que muitos deles se refugiassem temporariamente na 
terra nacional que um dia foi a sua pátria, só que de Lisboa aos 
Açores a viagem era ainda mais complicada e perigosa, mas o 
romance de Conceição Caleiro relembra-nos que, apesar de tudo, 
a linha de sangue e sentimento fez-se perpetuar. A literatura tem 
esse outro mérito – reconstituir histórias que parecem meramente 
pessoais, mas afi nal estão alinhadas num longo fi o de presença e 
vida ancestrais.
Até para o ano em Jerusalém acaba na cidade sagrada, mas começa 
em Lisboa. Maria Luís Kowalevsky, artista plástica e vivendo dias 
incertos quando descobre que está infectada com HIV, tem um 
breve caso com o historiador universitário Vicente, a quem tinha 
falado superfi cialmente no seu nome estrangeiro (polaco), mas 
não sabia nada de como o tinha adquirido. Tinha uma carta de 
uma avó açoriana, de famílias de bem, que tinha saído da sua ilha 
S. Miguel após ter sido engravidada por outro que não o seu ma-
rido. De resto era o silêncio. A história é contada numa analepse 
por uma amiga, numa narrativa toda recortada ou constituída 
por informações dispersas e que nos parecem desconexas, conver-
sas incompletas tiradas de telefonemas e de conversas ao acaso, 
mistério tanto para o leitor como para a narradora. Quando 
Vicente vai para o Rio de Janeiro leccionar temporariamente, fu-
gindo ele próprio de um casamento instável, conhece um colega, 
de nome David Kowalevsky, judeu descendente de imigrantes 
que lá se tinham estabelecido há muito, e de outros que haviam 
chegado como refugiados do holocausto no velho continente. 
Vicente fala-lhe logo da sua “amiga” em Lisboa. Convidado por 
este seu colega da faculdade a partilhar algumas festas em sua 
casa, conhece aí muita gente activa na comunidade judaica local, 
inclusive seu avô, de nome Iossef  Kowalevsky, natural de Danzig, 
a cidade internacional desde sempre disputada pela Polónia e 
Alemanha, a primeira vítima da brutal invasão hitleriana, outrora 
centro de uma outra e grande comunidade judaica. Iossef  tinha 
percorrido um longo caminho na fuga aos nazis após o começo 
da guerra em 1939. Por acasos dessas conhecidas viagens atribu-
ladas e navios à procura de portos amigos, ou pelo menos não de 
todo hostis, desembarca na ilha açoriana, onde permanece algum 
tempo enquanto espera pela saída rumo ao Brasil, agora na com-
panhia de açorianos numa embarcação que havia ser fretada por 
famílias ricas de cá. Iossef  tinha guardado esse segredo, para só o 
revelar na hora da morte. O mistério de Maria Luís começava a 
revelar-se, o seu nome até então desconhecido recupera a razão 
de ser, faz parte de uma história não de amor, mas do desejo de 
um judeu e de uma açoriana linda mas infeliz, vítima de um casa-
mento que tinha as tradicionais visitas às Furnas como aventura 
maior. Vicente transmite toda esta informação recolhida no Rio 
de Janeiro, e a narradora organiza, na companhia de Maria Luís 
e outros amigos, uma viagem a S. Miguel, à descoberta das raízes 
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e da terra, conhecendo e recolhendo mais informação de algumas 
pessoas que ainda se lembravam do caso. Pouco depois chega Da-
vid, possivelmente primo desconhecido de Maria Luís, e o prazer 
puro do seu avô dá lugar agora a uma história de amor e total 
cumplicidade, incestuosa ou não. Para o ano, disse David a Maria 
Luís, em Jerusalém, aonde chegam e se amam num conhecido 
hotel da cidade.
Uma leitura açoriana deste romance, aventuro aqui, poderia 
levar a um certo simbolismo do esquecimento das nossas próprias 
origens, ou pelo menos de parte signifi cante delas. Quem chegou 
às ilhas no início permanece uma questão quase em aberto, a 
metáfora do judeu errante em nada alheio à nossa sorte de ilhéus, 
o povo em constante embarque e regressos vários. De qualquer 
modo, se Até para o ano em Jerusalém é uma representação fi ccional 
em parte baseada em factos ou tão-só imaginários, não afecta mi-
nimamente a plausibilidade da sua trama. No entanto, creio ter 
algum signifi cado a autora, em notas diversas nas últimas páginas 
do livro, agradecer a algumas individualidades conhecidas entre 
nós pelos seus estudos açorianos, pelo diálogo vivo ou escrito em 
que forneceram dados, “em torno dos refugiados judeus no espa-
ço português aquando da Segunda Guerra Mundial”, no Rio de 
Janeiro, e muito especifi camente sobre a história do povo hebrai-
co aqui nas ilhas. Por outro lado, não será muito comum incluir 
na própria narrativa ilustrações diversas, como uma sequência 
de fotos da Grande Sinagoga de Danzig, antes e depois da sua 
destruição, ou um facsímile de uma página de um jornal da épo-
ca. Outras referências, que colocam este romance algures entre 
a realidade e a fi cção, recorrem a obras e objectos em museus 
conhecidos do mundo, e que perpetuam este período da história 
judaica na Europa. A sua linguagem, uma vez mais, obedece à 
forma estrutural da narrativa – cenas dispersas envolvendo os 
seus personagens, geografi as à primeira vista distantes em tudo, a 
alegria e segurança do Novo Mundo em contraste com a barba-
ridade e vulnerabilidade de tudo e todos, em guerra ou em paz, 
nas terras frias e cansadas do Norte. Um passo descritivo do que 
sente a narradora na sua visita às Furnas está, do mesmo modo, 
carregado de simbolismo e metáforas da nossa condição a meio 
Atlântico.
“Aquela terra – diz ela a determinada altura – perturbava. Sem-
pre a bulir lá por dentro, lá pro fundo, e nem se via sempre. Nun-
ca tinha visto nada assim. Sentimentos tão extremos, amor e ódio. 
Ou os dois juntos, par a par. Fermentava, massa lêveda, adâmica. 
Vagarosa atmosfera enredada. Chuva miúda, dava vício. Calor 
húmido, tecto baixo. Transpirávamos. Fez partir muitos, a outros 
amarrou como as presas de um polvo maldito de tantos braços 
que se estendiam sem soltar quem foi uma só vez apanhado e por 
lá foi fi cando. Sentia-me já possuída. A certa altura, num dado 
ponto alto da estrada, do alto, num momento de céu aberto, via-
se mar dos dois lados. Senti as lágrimas, por nada. A fragilidade 
do lugar”. 
Até para o ano em Jerusalém deve ser lido pelo muito mais do que nos 
devolve nas suas páginas, particularmente pelo que me parece ser 
um dos seus temas predominantes – a nossa identidade por entre 
a catástrofe, a memória da vida e da morte, do amor e do ódio, 

de quem e como somos. Só que a terra açoriana é visitada aqui 
com muita originalidade e olhos de fora – que vêem quase tudo o 
que nos escapa aqui ao lado, o paraíso e o inferno desafi ando-se 
eternamente.
[Vamberto Freitas, in jornal Açoriano Oriental, ]

•

Até para o Ano em Jerusalém é um livro que se constrói a três tempos, 
os quais correspondem a outros tantos espaços. Todos eles são 
percorridos — perfurados, feridos — por um outro espaço-
tempo, que lhes é uma espécie de eixo, mas também uma orla, 
defi nindo um limite e uma irresolução. Numa primeira fase, não 
propriamente destacada das que se seguem (essa tenuidade de 
fronteiras será uma constante dos três momentos do romance, 
a despeito das rubricas, que são quase didascálias, marcando o 
ritmo e as incidências da narrativa), Portugal fornece o cenário. 
A partir de um grupo de amigos e conhecidos, com ramifi cações 
que se desviam sem nunca muito se afastarem desse microcos-
mo dentro da realidade nacional — em Lisboa, ou em torno da 
cidade —, irradiam as linhas essenciais da intriga, mas também 
os desvios que elas promovem, que, no fi m, darão corpo e solidez 
ao (aqui proposto) tríptico da narrativa. A ideia de um antepassa-
do judeu, de nacionalidade polaca, instala-se como acendalha e 
motivador que, no entanto, precisará de um outro cenário, de um 
outro continente, aliás, para se assumir e para que se produzam 
as condições, a atmosfera, para o lume que vai ser central em Até 
para o Ano em Jerusalém.
Apesar (ou por causa?) do seu relacionamento com Maria Luís, 
Vicente abandona Portugal rumo ao Brasil, para leccionar Histó-
ria numa universidade. Nesse país se centra o que aqui se designa 
por segundo ponto do romance — mas que, repita-se, é apenas 
um dos passos de um contínuo não excessivamente marcado por 
separações cabais. O fi o deixado pendente na primeira entrada é 
retomado no continente sul-americano, de onde transitará para 
os Açores, espaço a que a autora regressa, após O Cão das Ilhas(-
Sextante, 2009) e Too Much (Alambique, 2014). Aí se centrará a 
resolução do enigma da ancestralidade perdida num passado por 
desvendar; mas é também lá que se dá o confl ito entre as perso-
nagens e a ruptura fi nal das duas fi guras principais da intriga. O 
esquematismo da apresentação é inversamente proporcional à 
consecução da narrativa. As transições, aparentemente abruptas 
e casuísticas, são decorrências sagazmente tornadas necessárias 
pela urdidura do enredo e pelas premências que ele motiva. Por 
esse motivo, a digressão intercontinental, a dispersão da geogra-
fi a, dos modos e dos sentidos que se criam, acaba por não obstar 
a uma construção romanesca sufi cientemente estável para lidar 
com essas operações de transferência e reformulação no espaço 
e no tempo — parafraseando a autora, sempre entrelaçando 
situações.
A deriva espacial, que conduz a evolução desde a Europa até à 
América, e desta para um ponto estrategicamente intermédio 
entre os dois continentes, as ilhas açorianas, conhece uma espécie 
de estrutura prévia na errância do povo judeu. Nesse sentido, 
uma dispersão de carácter vincadamente pessoal e efémero, 
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como a das personagens do romance, é prefi gurada pela diáspora 
judaica. As particularidades subjectivas e circunscritas de Maria 
Luís, Vicente, David são dispostas de encontro à grelha prévia do 
destino trágico do povo judeu. Uma palavra — “grelha” — que 
não pode deixar de fazer pensar em Paul Celan, que, em Grelha 
da Linguagem, falava do “círculo dos olhos entre as barras” e de 
“bocas cheias de silêncio”. Estrutura para as palavras e sombra 
do cárcere, portanto. Descendentes dessa linhagem marcada 
pela tragédia, Maria Luís ou David não são meros joguetes, nem 
simples fi gurantes numa peça que os usasse a seu bel-prazer. São 
assinalados, obscurecidos, mas também iluminados, por esse 
passado, que disponibiliza como que uma infra-estrutura sobre 
a qual edifi car a fi cção. A dúvida, a curiosidade e o desconheci-
mento marcam logo as personagens no primeiro momento. As 
conversas cruzadas entre amigos convocam, por diversas vezes, 
a cultura judaica, seja pela via mais especifi camente dos textos 
sagrados, seja por meio das artes pictóricas que lhe são congéne-
res (o quadro Judite e Holofernes, de Caravaggio, por exemplo, 
é uma presença marcante). Essa inquietação será reformulada já 
no Brasil. Será mesmo teatralizada, num espectáculo de carácter 
doméstico, que, na sua natureza aparente improvisada, fortalece 
a importância desse quadro de referências. Desse estádio entre o 
religioso e o alegórico passa-se, todavia, para o histórico. Assim se 
assume a secularização da diáspora, localizando esse movimento 
no panorama aterrador da perseguição nazi e na anatematiza-
ção da “lepra” (p. 124) judaica. Esse momento da história vai 
chamar até si os fl uxos da narrativa até então congeminados, pois 
os antepassados que são alvo da busca que preenche o romance 
rumaram, no passado, às ilhas dos Açores, onde decorre o último 
acto de Até para o Ano em Jerusalém.
O contraste entre Portugal e o Brasil é feito de forma subtil, 
opondo, na transição de um para outro parágrafo, duas grafi -
as, dois modos de entender a mesma realidade: “geleia” versus 
“geléia” (p. 139); ou a presença quase ritualística do chá, do lado 
português, em contraponto com a cerveja, marcante no espaço 
brasileiro. Mas nem sequer se evita o acesso mais anedótico, 
como, por exemplo, pondo nos pratos da balança o Aeroporto 
António Carlos Jobim e o da Portela e frisando que este nunca 
“se converteria em António Variações, ou mesmo Marceneiro” 
(p. 77). Aliás, o que fi ca atrás dito, acerca da harmonização dos 
diferentes segmentos, não invalida que os espaços sejam encai-
xados no tecido da narrativa de forma hábil, mas assinalando os 
diferentes relevos das peças, por assim dizer. Basta atentar num 
trecho açoriano como este — “Tu ainda insististe que nunca 
tinhas visto tanto verde junto emaranhado. Que em Portugal 
não havia fetos assim, gigantes. É claro que não caiu bem dizer 
Portugal.” (p. 180) — para se perceber que a homogeneização 
ocorre ao nível composicional do romance, e não no plano das 
suas especifi cidades locais. Não custa, de resto, perceber que se 
situa nas sequências açorianas o ponto mais forte deste romance. 
É notória a dissonância em relação à zona da narrativa localizada 
em Portugal continental. Tudo endurece, se torna mais denso no 
romance, na transição de Lisboa para os Açores. A displicência 
no diálogo, que fl ui ao sabor caprichoso do acaso e da vontade 

disseminada de cada falante, numa orgânica infi rme, intermi-
tente, de falas sincopadas, dá lugar à estatura quase pétrea da 
matéria insular. O diálogo faz-se mais austero e grave — quer em 
termos da sua estrutura, quer em termos da sua semântica. A au-
tora parece mesmo dedicar o melhor da sua arte àquela geografi a 
das ilhas atlânticas, que recebe o mais consumado do seu labor — 
“Uma visão daninha, uniforme. As facções na ilha dividiam-se. 
Mas aquele seguia a besta. Trepava pela noite até cima, com as 
mãos. Mais à frente livrava-se como podia da vegetação maciça e 
seguia até captar algum som ou onda” (p. 174).
Romance de três espaços atravessados pelo espectro de um espaço 
que diríamos mítico — no sentido em que transcende os limites 
históricos, mesmo se os conhece —, Até para o Ano em Jerusalém 
concebe no horizonte da história judaica o padrão organizativo 
que lhe permite operar uma refl exão sobre o destino que é os des-
tinos todos. A força com que se inserem estes versos — “ Todas 
as estradas levavam à morte/ todas as estradas” (p.182) — faz 
pensar neles, e em todo o romance, como uma imagem, segmen-
tada pelos passos da fi cção, do próprio destino da humanidade na 
sua “condição trágica” (Unamuno) representada na caminhada 
do povo judeu.

[Hugo Pinto Santos, recensão crítica em jornal Público, suplemento Y, em 
11/09/2015 ] 

•

Tendo como territórios de eleição o Brasil e os Açores, a narrati-
va de Até para o Ano em Jerusalém (Companhia das Ilhas, 2015), de 
Maria da Conceição Caleiro, resulta de uma visão muito própria 
do conceito de vitimização, de uma sensação de impotência, 
independentemente do seu ângulo ou perspectiva.
Mas é, também, uma exploração das fronteiras (e dos limites) do 
amor, da natureza desse acto, e dos extremos que resultam da in-
condicionalidade e, no caso, do espectro da sobrevivência que se 
deixa assolar por doses ambivalentes de cobardia, medo e aban-
dono, algo que vai ao “encontro” do que a autora concebeu com 
a sua obra anterior, O Cão das Ilhas, título que lhe valeu, em 2009, 
o prémio PEN Clube Português para Primeira Obra publicada.
Em Até para o Ano em Jerusalém, a autora versa também sobre o 
contágio, metafórico ou não, do sangue, enquanto veículo de 
propagação “da” doença e do ódio antissemita, mas também de 
um romance cuja matemática se transfi gura para algo penoso, 
doloroso e que tem como palco uma Jerusalém mítica, entre o 
real e o onírico.
No olho deste furacão lírico estão duas pessoas, um homem e 
uma mulher, que trazem atreladas a si uma série de questões 
de resolução complicada ou (im )possível. Vicente e Maria Luís 
conhecem-se, por um acaso, em casa de uma amiga – a narrado-
ra desta estória. Ele é especialista em História Contemporânea, é 
professor, está temporariamente separado e ultima a sua obra lite-
rária. Além disso, está de partida para terras de Vera Cruz, para 
leccionar. Ela, artista plástica, faz esculturas e adoptou o nome 
artístico Kowalevsky, depois de uma ocasional descoberta ao 
vasculhar missivas esquecidas do passado familiar. Do encontro, 
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brota uma paixão que não acaba bem. Maria Luís é seropositiva.
Enquanto está no Brasil, Vicente conhece alguém, um colega, 
David, de apelido – verdadeiramente – Kowalevsky, nome de ori-
gem judaica, descendente de imigrantes refugiados do Holocaus-
to. A coincidência, ou talvez não, leva-o a pesquisar a origem do 
apelido, o seu destino. A investigação, qual vertigem, leva Vicente 
à orla de Iossef, um refugiado polaco que zarpou de Danzing, 
actual Gdansk, com destino a Inglaterra mas que fez “escala” nos 
Açores antes de assentar amarras na América do Sul.
Mais do que letras, ideias, Maria da Conceição Caleiro inspira-se 
na arte de Maria Luís e cria, também ela, esculturas, imagens em 
forma de palavras, frases que resultam, por exemplo, no relato da 
destruição da Grande Sinagoga de Danzig – cidade que está no 
epicentro do início da Segunda Guerra Mundial -, e da venda do 
seu património que tinha, por destino, patrocinar a fuga ao mais 
cruel dos destinos.
Mestre em Literatura e Cultura Portuguesas, com experiência na 
área do ensino e colaboradora das revistas Ler e Egoísta e do jornal 
Público, Maria da Conceição Caleiro dá mais um passo no ama-
durecimento da sua condição de escritora. Até para o Ano em Jerusa-
lém é uma obra pertinente, honesta e, acima de tudo, convincente, 
cujo início remete a uma Polónia reclusa de 1939 terminando no 
“eixo” Portugal/Brasil.
Nas mãos temos um livro que deve ser lido, absorvido, como uma 
refl exão sobre a memória individual, civilizacional e cultural, 
que se alicerça em fragmentos da História, do Holocausto e da 
interminável diáspora do povo judeu.

[Carlos Eugénio Augusto, revista online Deus Me Livro, em 24 de Junho 
de 2015]

•

O que representa para si, no contexto da sua obra, o livro Até 
para o Ano em Jerusalém?
Maria da Conceição Caleiro (MCC): Creio que a história advém 
da minha (hiper)sensibilidade, se calhar mesmo excessiva à 
situação de vítima, ao impoder da vítima. Seja o perseguido por 
qualquer demência (política, ideológica como o nazismo), seja 
pela doença. Pelo escândalo que por natureza é qualquer uma das 
situações. Também se jogam espaços que me são obsessivos: o 
Brasil, os Açores. 

Qual a ideia que esteve na origem deste livro?
(MCC): Antes de mais, é uma história de amor. É uma espécie de 
inquérito sobre a natureza do Amor, os seus limites. Até onde ele 
se impõe ao resto ou, pelo contrário, se deixa abafar pela cobardia 
e o medo, o ímpeto mais forte da sobrevivência, pela sua represen-
tação em cada um fantasmática. Largando qual cauda de cometa 
um rastro que resiste a � car totalmente apagado. Esteve para se 
chamar Che Cos’è l’Amore, Che Coss’è l’Amore título de uma canção 
de um autor que adoro, Vinicius Capossela. Mas a possibilidade 
de ser lido como ‘Xê’ em português alterou o título.
No meu livro anterior, jogava-se também o desmedido de uma 
paixão, paixão e fuga, digamos. A partir das Ilhas atlânticas. 

Quem sabe se não os Açores?

Pensando no futuro: o que está a escrever neste mo-
mento?
(MCC): Penso escrever um romance que se passa sobretudo em 
Portugal, em Lisboa. Do fi m do Século XIX até meados do sécu-
lo XX. Atravessa o fi m da monarquia, a República, o Sidonismo, 
o milagre de Fátima e o início do Estado Novo. A história de uma 
família profundamente religiosa, oriunda do Algarve, residente 
numa espécie de palacete em Alcântara. O tio foi o Cardeal D. 
José de Almeida Neto, franciscano. Centrada numa mulher, no 
que ela deixou escrito, nos desenhos, as pautas de música. E não é 
muito. Mulher extremamente complexa, culta, talentosa, apaixo-
nada… e talvez infeliz. Não se sabe ainda.

[ Entrevista de Maria da Conceição Caleiro à revista on-line Novos 
Livros - Abril de 2015]

•

A Escolha do Jorge
 
“Até para o ano em Jerusalém” é o mais recente romance de 
Maria da Conceição Caleiro publicado pela Companhia das Ilhas 
cuja narrativa se desenrola ao longo do eixo Gdansk/Danzig 
(Polónia), Lisboa, S. Miguel (Açores) e Rio de Janeiro (Brasil).
Maria da Conceição Caleiro apresenta-nos um livro pejado de 
emoções que percorre meio século de História contribuindo para 
o (re)encontro de várias gerações de uma mesma família. Certas 
contingências do ponto de vista político contribuem em certa 
medida para o desenrolar de alguns acontecimentos nas vidas 
das pessoas como forma de contornar as difi culdades vigentes. É 
precisamente o que acontece em “Até para o ano em Jerusalém” 
em que algo que não estava propriamente previsto altera por 
completo a vida de algumas pessoas e até de toda uma família.
À medida que lemos este livro, percebemos a forma como a au-
tora domina as várias formas da língua portuguesa, o português 
falado no Brasil em oposição ao português falado em Portugal, 
não esquecendo a vertente regional, no caso específi co da ilha 
de S. Miguel, em que a autora emprega corretamente todo um 
conjunto de termos e expressões típicas do falar dos micaelenses 
e que só alguém que conhece tão bem a ilha o consegue fazer de 
forma exímia como assim acontece ao longo da obra.
Com esta amálgama ou profusão de formas de falar português, 
concluímos o quão plástica e rica é a língua portuguesa. Este é 
sem dúvida um livro que presta um bom serviço à língua e cultu-
ra portuguesas mostrando igualmente a versatilidade da escritora 
no domínio da língua materna demonstrando em tantos momen-
tos a capacidade em brincar com as palavras como se de um jogo 
linguístico se tratasse.
A autora não poupa o leitor na abordagem de alguns assuntos 
tendencialmente mais controversos, contribuindo para derrubar 
eventuais preconceitos graças à forma crua e direta sem qualquer 
pudor, encarando os temas de frente, com objetividade.
“Até para o ano em Jerusalém” conta a história de Vicente, um 
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português, professor universitário no Rio de Janeiro, em passa-
gem por Lisboa para fi nalizar o seu livro, apaixona-se por Maria 
Luís, a artista plástica, seropositiva, que assina com o estranho 
nome de Kowalevsky, nome que encontrou em antigas cartas que 
tinha em casa.
Será possível Maria Luís ultrapassar a condenação que sente face 
à negação do amor perante pesada herança herdada fruto do 
relacionamento anterior? Ultrapassará Vicente os preconceitos 
instalados na sociedade vencendo o amor entre estes dois seres 
humanos? Há uma aproximação efectiva, porém a prazo dado 
que Vicente terá de regressar ao Brasil, ao seu trabalho e… ao 
seu relacionamento que já se encontrava em banho-maria antes 
da sua viagem para Lisboa.
Já no Brasil, Vicente ouve o nome Kowalevsky ser pronunciado 
entre os seus colegas e a partir daí a narrativa evolui numa espiral 
sucessiva de acontecimentos, surpresas e que vidas vividas cujas 
histórias se cruzam e entrecruzam com alguns dos principais 
acontecimentos da História da segunda metade do século XX.
Vicente conhece Iossef  e Ioshua, avô e tio de David vindos de 
Danzig (ou Gdansk), na Polónia, (cidade-enclave que gozava de 
estatuto especial desde o fi nal do século XIX) e que, em 1939, as-
sistiram ao desmantelamento e destruição da grande sinagoga da 
cidade e encaminhamento dos judeus para o gueto de Gombin e 
posteriormente para o campo de concentração de Auschwitz-Bir-
kenau na sequência da das medidas tomadas por Hitler com vista 
a alcançar a “solução fi nal”.
Sobrevivendo à fome e às doenças, os irmãos Iossef  e Ioshua 
conseguiram sobreviver ao campo de concentração manifestando 
grande desejo de viajar para o Brasil onde tinham à data alguns 
familiares e amigos que os receberiam.
É neste ponto de recuperação e de reencontro com a sua pró-
pria humanidade que Iossef  parte da Inglaterra para S. Miguel 
(Açores) como forma de trampolim para chegar ao Brasil. Na ilha 
de S. Miguel acabará por se fi car algum tempo na sequência de 
se ter apaixonado por uma jovem local cujo amor o levou quase à 
loucura.
Vicente a dada altura, já tão envolvido e em permanente contac-
to com Maria Luís, cada um de um dos lados do Atlântico, dirá 
“Se não fi quei com Maria Luís, fi z tudo a partir de um acaso, 
para lhe devolver um passado de que ela não fazia a mínima 
ideia.” (p. 196)
É esta questão do acaso que constitui todo o motor da narrati-
va de “Até para o ano em Jerusalém” reconstituindo-se um dos 
períodos mais negros da História do século passado, mas também 
o reconhecimento das nossas raízes e a necessidade de escavar-
mos o passado na tentativa de nos encontrarmos a nós próprios, 
trazendo à tona pessoas de carne e osso que também se amaram 
e que graças a elas chegámos nós também.
Maria Luís viaja com amigos e familiares para a ilha de S. Miguel 
na tentativa de reunir as várias peças do puzzle, na ânsia de 
reconstituição do passado familiar contribuindo igualmente para 
a reunião da família dos dois lados do Atlântico.
David Kowalevsky e Maria Luís conhecem-se entretanto passan-
do a nutrir sentimentos que a certo ponto poderá ser encarado 

como algo de incestuoso. Mas conseguirá esta ligação ou união de 
sangue, entre o sangue contaminado de Maria Luís que herdou 
também sangue judeu perseguido no passado dar frutos com a 
relação com David? Maria Luís e David apaixonam-se e voltam 
a reencontrar-se em Jerusalém. Propositadamente em Jerusalém. 
Daí para a frente, só o tempo o dirá… Não é por acaso que a 
última exposição de Maria Luís é alusiva ao tema “Sobre-viventes 
– Formas de Resistência e Transgressão” (p. 192)
Maria da Conceição Caleiro traz-nos desta forma uma história 
original, muito ritmada, levantando várias questões que se devem 
manter vivas na consciência de todos nós e, no fundo, da própria 
História.
 
Excertos:
“Danzig, metrópole livre. Enclave. Enclave e livre, paradoxo mas 
era assim mesmo. Cidade soberba, cônscia da sua posição fl exí-
vel, aberta, uma clareira, acessível por mar, mar do norte bem ba-
tido, às chegas e partidas permanentes, free port, manejável por 
uns e outros, extorquida indevidamente aos alemães. (…) Uma 
judiaria especial, judeus alemães, poloneses, russos, ambiguida-
de profícua, ora sob a lei germânica, ora eslava com ocasionais 
acintes prussianos, mas seria uma comunidades especial, cidade 
livre, paredes meias com a Alemanha, os que eram alemães, ju-
deus alemães controlavam, trafi cavam benesses, mesmo depois da 
subida do Grande Cão ao poder, em 33. Como se nada parecesse 
vir a ser.
Cidade com consciência da sua posição dual como outport da 
cultura alemã dos limites da Europa eslava e com um mercado 
livre para os produtos da Polónia interior.” (p. 90)

“E ele passou por S. Miguel, e por lá fi cou agitado à espera, 
algum tempo abrigado ou foragido. Foi ajudado por um outro, 
judeu sefardita, homem rico, negociante do alto comércio que 
tinha ligações em Inglaterra. Bonds de Guerra, e não só. Barcos, 
marinha mercante. Por isso lá estaria, por isso transpôs o cha-
mado corredor de Danzig onde se amontoavam judeus e mais 
judeus de partida, famílias inteiras de partida, ou partidas, que 
se apinhavam à espera. Foi-se de lá, para trás os seus. Mais tarde, 
seria fretado por gente de S. Miguel um navio que rumaria até 
ao sul do Brasil, depois logo se via, carregado de ilhéus migran-
tes, para onde mais açorianos já se tinham lançado, era a vida. 
Era a Pátria, partir. Ele foi junto. Depois assentou fi nalmente no 
Rio. Mas entre a chegada à ilha e a partida para o Brasil, algo 
se passou. Algo o reteve, algo o fez balançar. Presságios? Algo o 
altercou. Qualquer coisa o teria desorientado e conduzido ao rés-
vés da loucura. Endoidou. Esgotaram-se-lhe os nervos com o que 
viu? O quê?” (p. 168)

“- Mas não era judeu? – perguntei.
- Era, era… e o doutor também. E quem o trouxe também.
- Mas o doutor fi cou por cá e ele foi-se embora.
- E havia mais, ainda há. Têm para ali a igreja deles, os senhores 
já lá foram? Ali na rua do Brum. Ninguém diria, passa-se pela 
frente e ninguém diria. É como os escritórios dos outros, ricos e 
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recatados. Tem de ser.
- E a rapariga…
- O quê da rapariga?
- Foi-se consolando…
Percebeu que tinha falado demais.
- No fi m deu-lhe para endoudecer.
- A quem?
- A ele. Ela iria mais tarde para Lisboa. Teve lá a criança e por lá 
fi cou, casou-se, parece.
- Não se casou nada. Isso é o que dizem.
- A história foi muito falada, faziam-se apostas, tomavam parti-
do.” (p. 173)

“O que é isto? – estranhou Maria Luís. Íamos ter um abalo. Ao 
contrário de alamedas frondosas e de fontes, regatos de água 

imaculada, esperava-nos um ermo em pó de areia vulcânica 
fendido por ravinas fundas e crateras. Gargantas de Inferno a 
céu aberto. Impressionava de facto. Devíamos ter esperado o dia. 
Mas foi a noite que o fez pressentir. Bocas que largam espirais de 
vapor, sufocante. Pareciam os respiráculos de inúmeras baleias a 
expelir aquilo que nem sei a não sei quantos metros. Vapor que 
era exalado pelas águas fervilhando nas caldeiras. Até o chão 
estava quente, até ele parecia borbulhar, querer movimentar-se 
sozinho. Deslumbrante e ameaçador. O cenário reduzia-nos.” 
(pp. 180-181)

[Jorge Navarro, blogue O Tempo entre os Meus Livros, 5 de novembro de 
2015: http://otempoentreosmeuslivros.blogspot.pt/2015/11/a-escolha-
do-jorge-ate-para-o-ano-em.html?spref=fb]  


